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SAMMANFATTNING 
 

Den ständigt ökande befolkningen i världen sätter allt större press på  jorden och dess 

naturresurser. Samtidigt fortsätter användningen av fossila bränslen att skapa 

koldioxidutsläpp som påskyndar den globala uppvärmningen. Därför blir det allt 

viktigare att använda jordens resurser sparsamt och att söka alternativa bränslen som 

kan ersätta de fossila. Användningen av lågvärdig spillvärme - som är en biprodukt av 

industriprocesser - har fått mycket uppmärksamhet under de senaste årtiondena. 

Elproduktion från denna lågvärdiga spillvärme är ett sätt att ta tillvara på den värme 

som annars går till spillo, där Organic Rankine Cycle (ORC) är den vanligaste tekniken 

för att åstadkomma detta. Den nya tekniken som utvärderas i detta arbete kallas ECT-

processen och är en teknik som bygger på ORC-processen.  

 

ECT-processen kan ungefär beskrivas som tre separata ORC-cykler som använder sig 

av samma flöde av spillvärme. Lågvärdig spillvärme definieras i detta arbete som värme 

med en temperatur på 60-200 oC och kyls under processen ner till en temperatur på 20-

50 oC. Inom industrin kommer spillvärmen ofta i form av rökgaser eller varm vätska 

och därför har båda former testats. Köldmediet som används som värmebärare i 

processen är R134a.  

 

Syftet med arbetet är att jämföra dessa tekniker med hänsyn till termisk verkningsgrad, 

elproduktion och värmeväxlararea för att ge en bild av hur bra ECT-processen är i 

jämförelse med ORC-processen. Även klimatpåverkan i form av utsläpp av 

koldioxidekvivalenter och val av köldmedium tas hänsyn till vid utvärdering av 

teknikerna. Den el som produceras skall kunna ersätta marginalel. En ekonomisk analys 

av tekniken utförs med hänsyn till investeringskostnad  för förångningssystem, 

kondensorer och köldmedium som beräknas med en återbetalningstid på tre år. Kostnad 

för pumpar och turbiner är okänd och deras kostnad skall täckas av nettovinsten för 

tekniken.  

 
Målet med arbetet är att verifiera ECT-processen med avseende på nytta och kostnad för 

att underlätta en kommersialisering av tekniken. En jämförelse med existerande teknik 

utförs för att bevisa att ECT-processen har potential att effektivare utnyttja den 

tillgängliga spillvärmen och på så sätt bidra till en större elproduktion.   

 

Resultat visar att ECT-processen är bättre än ORC-processen vad gäller både termisk 

verkningsgrad och elproduktion. Den kräver även en mindre värmeväxlararea vilket 

bidrar till lägre komponentkostnader. Då en större mängd el kan produceras från samma 

mängd spillvärme, betyder det att en större mängd marginalel kan ersättas och att ECT-

processen därmed är bättre även ur ett klimatperspektiv. När spillvärmen kommer i 

form av rökgaser krävs så stor värmeväxlararea att komponentkostnaden blir orimligt 

stor och därför bör endast spillvärme i form av varm vätska användas.  

 

ECT-processen ger bättre resultat än ORC-processen vad gäller alla undersökta kriterier 

men begränsas av köldmediet och därför rekommenderas vidare studier för att hitta en 

lämplig ersättare till R134a. Samma scenario ger inte bästa resultat för alla kriterier. Ur 

ekonomiskt perspektiv är det till exempel önskvärt att ha en liten differens mellan start-



 
 

 

och sluttemperatur på spillvärmen men det scenariot ger upphov till minst mängd 

producerad el, vilket motsäger syftet med ECT-processen. Därför är det viktigt att ta 

hänsyn  till alla kriterier vid en utvärdering av ECT-processen. 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 

The constantly growing population in the world is putting more and more pressure on 

the earth and its natural resources. Meanwhile, the use of fossil fuels keeps creating 

carbon dioxide emissions that accelerates the global warming. Therefore, it is becoming 

increasingly important to conserve the earth’s resources and to search for alternative 

fuels that can replace the fossil fuels. The use of low grade waste heat, which is a by-

product of industrial processes, has gained a lot of attention in the last decades. To 

prevent this heat from going to waste, it can be used to generate electricity. The Organic 

Rankine Cycle (ORC) is the most common technique to achieve this. The new 

technique that is evaluated in this study is called the ECT-process and is a development 

of the ORC-process.  

 

The ECT-process can approximately be described as three separate ORC-cycles that 

uses the same waste heat flow. In this study, low grade waste heat is defined as heat 

with a temperature at 60-200 oC and is, during the ECT-process, cooled down to a 

temperature at 20-50 oC. In the industry, the waste heat often exists as warm fluids or 

flue gases and therefore, both types have been evaluated. The refrigerant used as heat 

carrier in the process is R134a.  

 

The purpose of this study is to compare these techniques with respect to thermal 

efficiency, generated electricity and heat exchange area, to provide a picture of the 

performance of the ECT-process, compared to the ORC-process. Climate impact, 

considering emissions of carbon dioxide equivalents and the refrigerant’s impact is 

taken into consideration. The electricity generated by the ECT-process is expected to 

replace fossil-based margin electricity. An economic analysis of the ECT-process is 

made with respect to component cost. The cost for vaporization system, condensers and 

the refrigerant is calculated with a payback period of three years. The cost for pumps 

and turbines is unknown and its cost is to be covered by the net profit for the technique.  

 

The goal with this study is to verify the ECT-process with respect to use and cost, to 

facilitate a commercialization of the technique. A comparison with existing techniques 

is made to prove that this process has potential to use waste heat more efficiently and 

thereby produce more electricity.  

 

Results show that the ECT-process is better than the ORC-process both when 

considering thermal efficiency and electricity generation. It requires a smaller heat 

exchange area which contributes to a lower component cost. A greater electricity 

production also means that a greater deal of margin electricity can be replaced. When 

the waste heat is made up from flue gases, a larger heat exchange area is required which 

contributes to a larger component cost. Therefore, only waste heat in the form of warm 

fluids should be used.    

 

The ECT-process shows better results than the ORC-process with respect to all 

investigated criteria but is limited by the refrigerant and therefore, further studies to find 

an appropriate replacement for R134a is recommended. The same scenario doesn’t 

always give the best result when all the criteria are considered. From an economic 

perspective it is for example desirable to have a small difference between the inlet- and 



 
 

 

outlet temperature of the waste heat. However, this scenario produces the least amount 

of electricity, which then contradicts the purpose of the ECT-process. That is why it is 

important to consider all the criteria when evaluating the ECT-process.  
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NOMENKLATUR 
 

Avvx [m2] - värmeväxlararea 

C [-] - konstant som beror av Reynoldstalet 

Cp [kJ/kg,K] - specifik värmekapacitet 

D [m] - rördiameter 

g [m/s2] - gravitationskonstant 

h [mvp] - höjd 

hevap [kJ/kg] - förångningsentalpi 

hvärme [W/m2,K]      - värmeöverföringskapacitet 

h1 [kJ/kg] - entalpi efter kondensor 

h2a [kJ/kg] - faktisk entalpi efter pump 

h2s [kJ/kg] - isentropisk entalpi efter pump 

h3 [kJ/kg] - entalpi efter ekonomiser 

h4 [kJ/kg] - entalpi efter förångare 

h5 [kJ/kg] - entalpi efter överhettare 

h6a [kJ/kg] - faktisk entalpi efter turbin 

h6s [kJ/kg] - isentropisk entalpi efter turbin 

k [W/m,K] - termisk konduktivitet 


m  [kg/s] - massflöde 

HMLm ,,



 [kg/s] - massflöde för delsystem, lågt-mellan och högt  

NuD [-] - Nusselts tal för turbulent flöde i tuber 

P1 [kPa] - tryck efter kondensor 

P2 [kPa] - tryck efter pump 

Pr [-] - Prandtltal 

Prs [-] - Prandtltal vid mättnadstempertur 

Qeko [kW] - värmeöverföring ekonomiser 

Qförå [kW] - värmeöverföring förångare 

Qin [kW] - värmeöverföring från spillvärme till  

köldmedium  

Qkond [kW] - värmeöverföring i kondensor 

Qtot  [kW] - total värmeöverföring i förångningssystemet 

för alla delsystem 

Qöverh [kW] - värmeöverföring överhettare 

Qut [kW] - värmeöverföringen mellan kylvatten och 

köldmedium 

Qkomp,eko&överh[kW] - värmeöverföring för ekonomiser samt 

överhettare i kompositkurva 

Qkomp,förå [kW] - värmeöverföring för förångare i kompositkurva 

ReD [-] - Reynoldstalet 

Te [oC] - utloppstemperatur ur kondensor 

Ti [oC] - inloppstemperatur in i kondensor 

Ts [oC] - kondenseringstemperatur 

Tköldmedium,in [oC] - inloppstemperatur på köldmedium 

Tköldmedium,ut [oC] - utloppstemperatur på köldmedium 

Tspillvärme,in [oC] - inloppstemperatur på spillvärme 

Tspillvärme,ut [oC] - utloppstemperatur på spillvärme  



 
 

 

T  [oC] - temperaturdifferens 

eT  [oC] - temp.skillnad mellan utloppstemp. och 

kondenseringstemp. för kylvattnet i kondensor 

iT  [oC] - temp.skillnad mellan inloppstemp och 

kondenseringstemp. för kylvattnet i kondensor 

lmT  [oC] - logaritmisk medeltemperatur 

V [m/s] - hastighet 

Wkond,pump [kW] - pumparbete för kondensor 

Wnet [kW] - nettoarbete i cykel 

WP(L,M,H) [kW] - pumparbete för varje delsystem 

WP,TOT [kW] - totalt pumparbete för alla delsystem 

WT(L,M,H) [kW] - elproduktion i turbinerna för varje delsystem 

WT,TOT [kW] - total elproduktion i alla delsystem 

1  [m3/kg] - specifik volym efter kondensor 

  [m3/kg] - specifik volym 

th  [%] - termisk verkningsgrad   

P  [%] - verkningsgrad för pump 

T  [%] - verkningsgrad för turbin 

 

Förkortningar  

 

ER   - ECT-processen med rökgas 

EV  - ECT-processen med vätska 

OR  - ORC-processen med rökgas 

OV  - ORC-processen med vätska 
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1 INLEDNING 

 
Under de senaste åren har den ohållbara användningen av jordens resurser fått mycket 

uppmärksamhet och den pågående klimatförändringen är en av människans största 

utmaningar i modern tid. Kapaciteten för vad jordklotet klarar av nås tidigare för varje 

år och användningen av fossila bränslen för att generera el bidrar till utsläpp av 

växthusgaser som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen. Utsläpp av 

växthusgaser gör att halterna av ämnen som koldioxid, kväveoxider och svaveloxider 

ökar i atmosfären. Av dessa är det koldioxiden som står för den största andelen (ca 80 

%) av växthusgaserna som bidrar till växthuseffekten. Koldioxiden är inte den starkaste 

växthusgasen men eftersom den utgör merparten av världens växthusgasutsläpp jämförs 

andra växthusgaser med koldioxiden och räknas då i koldioxidekvivalenter [33]. 

 

Dessa problem beror till stor del på att en snabbt ökande befolkning har gjort att 

energianvändningen ökat dramatiskt under det senaste århundradet [69].   Trots att 

rapporter säger att stora delar av världen har accepterat att utsläppen måste minska så 

predikteras en stor ökning av växthusgasutsläpp i framför allt utvecklingsländer [68, 

21]. Detta har gjort att forskning för att använda jordens energiresurser på ett mer 

effektivt sätt har blivit allt viktigare. En effektiv användning av jordens resurser kan 

bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och minska användningen av energi [17, 32, 

11, 70, 13].  

 

Sambandet mellan energianvändning och en försämrad miljö har en central roll i oron 

kring hållbarheten för klimatet. Historiskt sett har energi varit en stöttepelare under 

människans utveckling, speciellt vad gäller den snabba industrialisering som skett under 

de senaste decennierna. Cirka 90 % av energin som används idag utvinns från icke-

förnyelsebara, fossila källor som i allt snabbare takt börjar urlakas [47]. Av denna 

energianvändning står process- och tillverkningsindustrin för cirka en tredjedel vardera 

samtidigt som de tillsammans står för ungefär hälften av alla växthusgasutsläpp som 

sker årligen inom industrisektorn i Europa [11, 23, 4, 31, 68]. Beslutsfattare världen 

över arbetar idag för att skapa alternativa och effektivare lösningar som bidrar till 

mindre växthusgasutsläpp vid produktion och användning av energi [33]. I många 

länder krävs energieffektiviseringar inom industrisektorn för att nå en minskning i 

bränsleanvändning och växthusgasutsläpp på nationell nivå. Återanvändning av 

spillvärme är här ett viktigt forskningsområde [62].  

 

Det finns flera olika definitioner av vad spillvärme är men den definition som används i 

detta arbete är den som Statens Energimyndighet [63] använder i sin rapport:  

 

”Industriell spillvärme är värme som genereras som en biprodukt vid industriella 

processer. Denna värme används inte idag men kan användas för att skapa fördelar för 

industrin och samhället”. 

 

Lågvärdig industriell spillvärme definieras som värme med en temperatur på 60-200 oC 

[10, 23]. Mycket av den spillvärme som släpps ut från industrier är lågvärdig och är 

därför svår att utnyttja, antingen av ekonomiska skäl eller på grund av sitt låga 

energiinnehåll [19, 22, 70]. Ett alternativ för att ta tillvara på den lågvärdiga spillvärmen 
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är intern återanvändning för att effektivisera egna processer. Värmen kan även användas 

till att producera elektricitet som kan användas både internt och externt [10]. Problemet 

med att klara av att bemöta världens energikrav och samtidigt ta hänsyn till jordens brist 

på naturresurser, ger starka incitament för att öka användningen av lågvärdig spillvärme 

för elproduktion [69].  

 

Olika termodynamiska cykler finns att tillgå för att omvandla lågvärdig spillvärme till 

elektricitet [18]. Till de vanligaste hör  Organiska Rankine Cykeln (ORC), den 

Superkritiska Rankine Cykeln (SRC) och Kalinacykeln. Problemet med de olika 

metoderna för omvandling av lågvärdig spillvärme till elektricitet är låga 

verkningsgrader. De industrier som har tillgång till spillvärme har oftast inte 

elproduktion som dess primära sysselsättning och investerar därför inte i en process 

med låg verkningsgrad1. 

                      

 

1.1 ECT Power AB 

 
ECT Power AB är ett företag som utvecklar en ny teknik, kallad ECT-processen, där de 

försöker öka lönsamheten vid omvandling av lågvärdig spillvärme till elektricitet. Detta 

för att göra det möjligt för fler industrier att investera i teknik som i slutändan leder till 

ett energismart samhälle utan onödigt energispill1. ECT-processen har grundats och 

utvecklats av civilingenjören och pumpexperten Arne Jonsson som jobbat med denna 

idé under många år1.  

 

Tekniken är baserad på den traditionella ORC-processen men beräknas kunna utnyttja 

dubbelt så mycket av den tillgängliga spillvärmen och på så vis producera mer el. 

Jämfört med många av dagens tekniker kräver denna teknik inga fossila bränslen för att 

driva processen. Det bränsle som används är dessutom en biprodukt av någon annan 

industriell process som här kan tas tillvara på istället för att släppas ut i atmosfären, 

vilket gör att detta kan ses som ”gratis” energi1.  

 

Företaget ECT Power AB har startats av Jan Bergland för att, i samarbete med Arne, 

göra verklighet av denna idé som i dagsläget ännu bara existerar på ett teoretiskt plan. 

De olika delarna i processen är beräknade både för hand och med hjälp av ett flertal 

beräkningsprogam. Beräkningsprogrammen används för att beräkna egenskaper och 

geometrier hos komponenterna för att sedan göra det möjligt att skapa konstruktions- 

och produktionsunderlag. Vid beräkningar har R134a använts som köldmedium i 

processen.1 

 

I en utredning om teknisk genomförbarhet, gjord av ECT Power AB själva, bedöms 

projektet som väl motiverat, både teoretiskt och tekniskt. En produktion inom Sverige 

ses som fullt realistisk och anses ha starka positiva effekter, både vad gäller miljö och 

energieffektivisering. Det finns dock betydande tekniskt arbete kvar att jobba på, 

framför allt vad gäller att bemöta processindustrins höga krav1.  

  

                                                        
1 Jan Bergland, VD – ECT Power. VT 2016 
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1.2 Återanvändningspotential för spillvärme  
 
Den industriella sektorn är en av de topp tre energianvändande sektorerna i världen. 

Många processer inom industrin genererar värme under tillverkningsprocesser, som inte 

används och går till spillo. Beroende på ett antal faktorer, som industriegenskaper, 

bränsleanvändning och operativa metoder, kan spillvärme utgöra 10-50 % av den totala 

bränsleförbrukningen inom vissa industrisektorer [42]. Återvinning av denna värme 

skulle kunna öka effektiviteten i processen med 10-50 %. Återvinning av spillvärme har 

dessutom en positiv effekt på klimatet då det minskar behovet av fossila bränslen [30].  

 

Energianvändningen inom industrin får hela tiden ökad kritik på grund av flertalet 

anledningar. En anledning är den ökande kostnaden för både elektricitet och fossila 

bränslen som skapar en ökad press på ett redan osäkert, ekonomiskt klimat. En annan 

anledning är lagförslag från regeringar som ofta innebär ambitiösa mål för till exempel 

minskning av växthusgasutsläpp, vilket sätter stor press på industrisektorn. I sådana här 

scenarier kan återanvändning av lågvärdig spillvärme vara till stor hjälp [37]. 

 

I USA släpps över två tredjedelar av all energi inom industrin ut som lågvärdig 

spillvärme [41]. En utredning för att bestämma mängden potentiell lågvärdig spillvärme 

från Storbritanniens processindustri, visas ett resultat på 10-20 TWh outnyttjad, 

lågvärdig värme [37, 48]. I Sverige, som har ett rykte om att vara duktiga på 

återanvändning av spillvärme, används 4 av 9.5 TWh tillgänglig, lågvärdig spillvärme 

från industrin [6]. För att sätta dessa siffror i perspektiv kan en jämförelse göras med 

svensk industri där 50 TWh el användes som energibärare under 2013 [20].  

 

Spillvärmen inom industrin kommer vanligtvis i form av varm vätska eller rökgaser [4, 

44, 29, 7, 49, 64]. Industrier är bra på att ta tillvara på den högvärdiga värmen som har 

en temperatur över 200 oC och återanvända den inom interna processer. Den värme som 

blir över är ofta den lågvärdiga som inte kan användas internt på grund av sitt låga 

energiinnehåll [10]. Mängden industriell spillvärme som kan återanvändas beräknas 

vara av signifikant storlek [50]. Metoderna för att identifiera potentiella källor för 

återvinning av industriell spillvärme är väl etablerade och har utvecklats och blivit mer 

komplexa under många år, där Linnhoff & Hindmarsh [40], Ravagnani et al. [55], 

Kemp [35] och Benstead & Sharman [5] alla bidragit till denna utveckling.   

 

1.3 Klimatpåverkan från elproduktion 
 

Inom energisektorn bidrar elproduktion till utsläpp av växthusgaser och andra 

miljöfarliga ämnen.  Hur stora dessa utsläpp är beror på hur elen har producerats. 

Vindkraft och vattenkraft bidrar inte till några utsläpp medan el producerad med hjälp 

av fossila källor bidrar med stora mängder växthusgaser. I Sverige produceras den 

största delen el med hjälp av vattenkraft och kärnkraft men i övriga världen är det 

fossila källor som dominerar. Då elnätet i Norden och Europa till viss del är 

sammankopplade köps och säljs el dessutom mellan länder vilket gör att konsumenter i 

Sverige ibland köper el som producerats utanför Sveriges gränser. Nordisk mix är ett 

medelvärde av de totala koldioxidutsläppen för all elproduktion i hela Norden, medan 
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den el som köps in vid topplaster kallas marginalel. I Sverige köps marginalelen oftast 

från Danmark där den producerats i kolkondenskraftverk  [20].   

 

1.4 Organic Rankine Cycle (ORC) 
 
ORC-processen fungerar som den traditionella Rankine Cykeln med skillnaden att den 

använder sig av organiska fluider som köldmedium. Detta gör att systemet klarar av att 

arbeta vid lägre temperaturer [46, 18]. De flesta cykler - förutom ORC-processen - för 

omvandling av lågvärdig spillvärme till elektricitet är ännu inte kommersialiserade och 

befinner sig fortfarande på ett forskningsstadie.  

 

Det finns många olika tekniker för att utvärdera prestandan hos en ORC. Guo et al. [25] 

och Li et al. [39] använder sig av nettoarbete och elproduktionskostnad, Saleh et al. [58] 

tittar på den termiska verkningsgraden för cykeln och Madhawa et al. [45] jämför den 

totala värmeöverföringsarean med nettoarbetet. Shu et al. [61]  påstår att det är viktigt 

att kombinera utvärderingstekniker och titta på olika parametrar för att bestämma 

prestandan hos en ORC-process. Ett annat sätt att utvärdera processen är att jämföra den 

termiska verkningsgraden mot den så kallade Carnot-verkningsgraden. Den beskriver 

den högsta verkningsgraden en process kan anta mellan en specifik värmekälla och 

värmesänka [15].  

 

1.5 Köldmedium 
 

I en cykel som ORC eller ECT används en värmebärare i form av ett köldmedium i 

cykeln. Köldmediet består ofta av en blandning ämnen som, vid läckage till atmosfären, 

kan bidra till den globala uppvärmningen. ECT Power har, som tidigare nämnts, använt 

köldmediet R134a i sina beräkningar på ECT-processen. Detta är och har länge varit ett 

vanligt köldmedium för sådana här typer av cykler. Detta på grund av fördelar som att 

det ej är flambart, har låg toxicitet, låg kostnad och är kemiskt stabilt. Nackdelen är att 

det har en låg kritisk temperatur på 101.06 oC och en hög global uppvärmningspotential, 

så kallad GWP, på 1300 [60, 51]. Skulle läckage uppstå kommer det bidra till den 

globala uppvärmningen.  

 

Det finns idag ett behov av att hitta ett köldmedium med ett lägre GWP. I nuläget ersätts 

R134a av bland annat R1234yf, som har ett GWP på fyra [54]. Detta problem har lett 

till att många länder har introducerat skatter på klorfluorkarboner (HFC:er) och från och 

med Januari 2017 kommer köldmedier med ett GWP-värde på över 150 att förbjudas i 

nya bilar i Europa [38, 12, 52].  

 

I en undersökning gjord av Lakew & Bolland [36] där termisk verkningsgrad och 

nettoarbete för ett antal olika organiska fluider jämförts för en ORC-cykel, visade sig 

R245ca vara det köldmediet som gav upphov till bäst resultat för temperaturintervallet 

80-160 oC. R134a fungerar också bra som köldmedium vid dessa lägre temperaturer 

[13]. För temperaturer över 160 oC var det R24fa som bidrog till störst arbete i turbinen. 

Barse & Mann [3] jämför den termiska verkningsgraden för 12 olika köldmedier i en 

ORC-process. Där visas en tydlig koppling mellan en fluids kritiska temperatur och 

dess termiska verkningsgrad. Fluider med högre kritisk temperatur kräver en högre 

temperatur på spillvärmen men visar också på en högre termisk verkningsgrad. Av 
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dessa 12 fluider var det R601, R601a och R245ca som gav upphov till högst och R134a 

till lägst, termisk verkningsgrad [46, 56]. 

 

Alla dessa fluider som nämnts är blandningar av ämnen [9, 35, 69]. Anledningen till att 

fluiden består av en blandning ämnen beror på att det ger utrymme för att experimentera 

och på så sätt förbättra cykelns prestanda [9].  

 

1.6 Syfte & Mål 
 

Syftet med arbetet är att jämföra ECT- och ORC-processen med hänsyn till termisk 

verkningsgrad och elproduktion för att ge en bild av hur bra ECT-processen är i 

jämförelse med ORC-processen. Klimatpåverkan i form av utsläpp av 

koldioxidekvivalenter tas hänsyn till vid utvärderingen av teknikerna och en ekonomisk 

analys utförs med hänsyn till komponentkostnad.  

 
Målet med arbetet är att verifiera ECT-processens konkurrenskraftighet med avseende 

på nytta och kostnad för att underlätta en kommersialisering av tekniken.  
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2. METOD 
 

ECT- och ORC- processerna byggs upp enligt samma princip i Excel för att deras 

resultat skall kunna ge en bild över hur ECT-processen är i jämförelse med ORC-

processen. ECT-processen jämförs endast mot ORC-processen i detta arbete eftersom 

det är den enda, idag kommersialiserade tekniken för elproduktion från lågvärdig 

spillvärme. 

 

2.1 Modellanpassning 
 
Grundtanken som genomsyrar alla olika scenarierna som testas i detta arbete är att höja 

medeltrycket och därmed förångningstemperaturen genom förångningssystemet för att 

öka mängd producerad el från processerna [46, 56, 26, 66].  

Figur 1 visar hur förångningssystemet ser ut för ECT-processen där de tre flödena med 

de olika trycken är indelade i varsitt delsystem. Varje delsystem innehåller en 

ekonomiser, en förångare samt en överhettare. I ekonomisern förvärms köldmediet till 

förångningstemperatur. I förångaren värms köldmediet tills en fasövergång sker och i 

överhettaren värms köldmediet till en önskad överhettningstemperatur. Delsystem ett 

pumpas upp till det, för processen, lägsta trycket, medan delsystem tre pumpas till det 

högsta trycket och delsystem två hamnar någonstans mellan delsystem ett och tre. 

Genom detta arrangemang fås tre olika förångningstemperaturer vilket gör det möjligt 

att ta till vara på en större del av spillvärmen. Spillvärmen illustreras av pilarna i figuren 

och visar att samma spillvärmeflöde används i alla tre förångningssystemen. ORC-

processen ser ut på liknande vis, med skillnaden att endast ett av delsystemen används 

och att den då körs på samma tryck genom hela förångningssystemet. I 

förångningssystemet görs testerna där målet är att få ett så högt totalt tryck som möjligt 

för att sedan få ut så mycket arbete som möjligt i turbinerna. Start- och sluttemperaturen 

är temperaturen på spillvärmen innan och efter förångningssystemet.  

 



 
11 

 

 

Figur 1: Förångningssystemet för ECT-process 

 

Termisk verkningsgrad, se ekv. 1, och nettoarbete är viktiga parametrar att ta hänsyn till 

vid utvärderingen av cykeln [57, 71, 59, 8, 24, 72 ]. Storleken på värmeväxlararean har 

betydelse för den ekonomiska delen av arbetet och det är därför den tas hänsyn till i 

modellanpassningen [45].  

Kriterier som används för värdering av resultatet av modellanpassningen: 

1. Den termiska verkningsgraden 

in

net

th

Q

W




     (1) 

2. Det totala arbetet, netW


. 

3. Area för värmeväxlare (förångningssystem och kondensor). 

 

2.2 Scenarion 

 
Programmet Excel kan inte på ett praktiskt vis hantera varierande indata vilket blir en 

begränsning av modellen. I detta arbete hanteras flertalet egenskaper som ligger inom 

ett intervall och inte är konstanta. Därför skapades ett antal olika  scenarion i syfte att 

begränsa antalet beräkningar. 

Systembegränsningen för starttemperaturen på spillvärmen är att tester utförs på 

temperaturerna 60, 80, 100, 150 och 200 oC. Vid kylning av spillvärmen sätts 

begränsningen att kylning går till en sluttemperatur på 20, 30, 40 och 50 oC. ECT-
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processen testas för spillvärme i form av rökgaser och varm vätska medan ORC-

processen endast testas när spillvärmen är i form av rökgaser.  

De förändringar som kan göras för att anpassa ECT-modellen är variationer av 

massflödet på köldmediet, de tre trycken i förångningssystemet samt 

överhettningstemperaturen på köldmediet. Ett alternativ är att massflödet på köldmediet 

är lika stort i alla tre delsystem. Ett annat är att massflödet varieras och är olika stort i 

varje delsystem. Samma förändringar görs för  ORC-modellen, med skillnaden att det 

bara finns ett massflöde på köldmediet.  

I processerna väljs köldmediet R134a, då detta är ett av de vanligaste köldmedierna och 

det finns mycket litteratur med forskning kring detta ämne tillgängligt [60].  

Tabell 1 visar de olika scenarion som testas, där spillvärmen kommer i form av antigen 

rökgas eller varm vätska. Massflödet är lika eller olika i varje delsystem visat med 

markering (1) respektive (2). Start- och sluttemperaturen varieras enligt bestämda 

systembegränsningar. Exempelvis beskriver ER (1) – 60/20 ett scenario där ECT-

processen testas med spillvärme i form av rökgaser som har lika massflöde i varje 

delsystem samt en start- och sluttemperatur på 60 respektive 20 oC. 

Tabell 1. Scenarion för ECT-process med start-och sluttemperatur på spillvärme, 

massflödesförhållande för spillvärmen samt spillvärme i form av rökgas och varm vätska 

Scenario Massflödesförhållande i 

varje delsystem 

Starttemperatur 

Spillvärme [oC] 

Sluttemperatur 

Spillvärme [oC] 

ER/EV-60/20 Lika (1)/ Olika (2)  60 20 

ER/EV -80/20 Lika (1)/ Olika (2) 80 20 

ER/EV-100/20 Lika (1)/ Olika (2) 100 20 

ER/EV-150/20 Lika (1)/ Olika (2) 150 20 

ER/EV -200/20 Lika (1)/ Olika (2) 200 20 

ER/EV -60/30 Lika (1)/ Olika (2) 60 30 

ER/EV -80/30 Lika (1)/ Olika (2) 80 30 

ER/EV -100/30 Lika (1)/ Olika (2) 100 30 

ER/EV -150/30 Lika (1)/ Olika (2) 150 30 

ER/EV -200/30 Lika (1)/ Olika (2) 200 30 

ER/EV -60/40 Lika (1)/ Olika (2) 60 40 

ER/EV -80/40 Lika (1)/ Olika (2) 80 40 

ER/EV -100/40 Lika (1)/ Olika (2) 100 40 

ER/EV -150/40 Lika (1)/ Olika (2) 150 40 

ER/EV -200/40 Lika (1)/ Olika (2) 200 40 

ER/EV -60/50 Lika (1)/ Olika (2) 60 50 
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ER/EV -80/50 Lika (1)/ Olika (2) 80 50 

ER/EV -100/50 Lika (1)/ Olika (2) 100 50 

ER/EV -150/50 Lika (1)/ Olika (2) 150 50 

ER/EV -200/50 Lika (1)/ Olika (2) 200 50 

 

Tabell 2 visar de olika scenarion som testas, där spillvärmen är i form av rökgas, 

massflödet är lika i varje delsystem samt start- och sluttemperaturen varieras enligt 

bestämda systembegränsningar. OR-60/20 beskriver ORC-processen med en start- och 

sluttemperatur på 60 respektive 20 oC på spillvärmen som är i form av rökgaser. 

 

 

Tabell 2. Scenarion för ORC-process med start-och sluttemperatur på spillvärmen i form av 

rökgas 
Scenario Starttemperatur Spillvärme [oC] Sluttemperatur Spillvärme [oC] 

OR-60/20 60 20 

OR-80/20 80 20 

OR-100/20 100 20 

OR-150/20 150 20 

OR-200/20 200 20 

OR-60/30 60 30 

OR-80/30 80 30 

OR-100/30 100 30 

OR-150/30 150 30 

OR-200/30 200 30 

OR-60/40 60 40 

OR-80/40 80 40 

OR-100/40 100 40 

OR-150/40 150 40 

OR-200/40 200 40 

OR-60/50 60 50 

OR-80/50 80 50 

OR-100/50 100 50 

OR-150/50 150 50 

OR-200/50 200 50 
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2.3 Beräkningar ECT-processen 
 
Modellen innehåller tre olika cykler med turbin, pump, kondensor och ett 

förångningssystem bestående av en ekonomiser, förångare och överhettare i varje cykel. 

Den tekniska utformningen av systemet är sekretessbelagd men den cykel som visas och 

beskrivs i arbetet är en ungefärlig representation av hur systemet fungerar.  

Figur 2 visar hur ECT-processen är uppbyggd med alla dess komponenter, vilket 

approximeras som tre separata ORC-processer som kyls med vatten från samma källa. 

Siffrorna ett till sex markerar de olika stegen som köldmediet genomgår och kommer 

återses i ekvationer som beskriver värmeöverföring och arbete i de olika 

komponenterna. 

 

 

Figur 2. ECT-processen 

Trycket i pumparna varieras för att hitta ett läge där köldmediet matchas mot 

spillvärmen. Den undre gränsen för trycket i pumparna bestäms av trycket i 

kondensorerna och det övre trycket bestäms av köldmediet. 

Köldmediet når först ekonomisern efter att ha genomgått en tryckhöjning i pumpen men 

med samma temperatur som genom kondensorerna. Där värms den till en mättad vätska, 

med en temperaturhöjning upp till förångningstemperatur för köldmediet. Därefter 



 
15 

 

värms den mättade vätskan till fasövergång i förångaren för att i överhettaren överhettas 

till önskat tryck och temperatur innan turbinen nås. Efter turbinen når köldmediet 

kondensorn igen och processen sluts. 

2.3.1 Förångningssystemet 
 
I förångningssystemet bestående av ekonomiser, förångare och överhettare krävs en 

värmeöverföring för att driva processen och dessa beräknas med ekv. 2-4.  

HMLaHMLeko hhmQ ,,23,, )(* 


   (2) 

HMLHMLförå hhmQ ,,34,,. )(* 


   (3) 

HMLHMLöverh hhmQ ,,45,,. )(* 


   (4) 

Indexet L,M,H beskriver de tre delsystemen med lågt, mellan och högt tryck respektive 

varandra. Trycken avgör entalpierna som används vid beräkning av värmeöverföring i 

ekv. 2-4. 

För att beräkna den totala värmeöverföringen som krävs för att cykeln skall kunna köras 

används ekv. 5, som tar hänsyn till värmeöverföringen i alla komponenter i alla tre 

delsystemen.  

 
HML

överhföråekoTOT QQQQ
,,

.. )(    (5) 

2.3.2 Kompositkurvor för förångningssystemet 
 
Förångningssystemet arbetar vid tre olika tryck för att köldmediet bättre skall matcha 

spillvärmen. Matchningen görs med hjälp av kompositkurvor, där temperaturkurvor för 

det varma flödet bestående av spillvärme och det kalla flödet bestående av köldmedium 

matchas mot varandra.  

Figur 3 visar den kalla och varma temperaturkurvan och hur väl de är anpassade till 

varandra. Som exemplet i bilden visar matchar de två kurvorna varandra väl, vilket är 

vad som vill uppnås eftersom en bra matchning mellan kurvorna innebär att mer värme 

utnyttjas och att mer arbete produceras i turbinen.  
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Figur 3. Kompositkurva för kallt och varmt flöde 

 

Beräkning av kompositkurvor: 

Med ekv. 6 beräknas värmelasten Qkomp,eko&överh. med hjälp av massflödet, den specifika 

värmekapaciteten samt temperaturskillnaden mellan in- och utlopp för köldmediet i 

respektive komponent. På detta vis beräknas hur mycket värme som överförs mellan 

spillvärmen och köldmediet i varje enskild komponent. Dessa beräkningar görs för 

respektive ekonomiser och överhettare. Förångaren däremot, har inget 

temperaturintervall, då fasövergången sker utan temperaturökning. Här beräknas 

värmelasten Qkomp,förång. med hjälp av massflödet och förångningsentalpin, som 

redovisas i ekv. 7.   

TCmQ pöverhekokomp 


.&,      (6) 

evapförångkomp hmQ


.,     (7) 

 

Dessa beräkningar resulterar i nio olika ekvationer och resultat eftersom 

förångningssystemet består av totalt nio komponenter. Dessa resultat ritas upp som nio 

olika linjer i ett så kallat T-Q diagram. Ett T-Q diagram representerar mängden värme 

som överförs i varje komponent inom respektive temperaturintervall. Dessa linjer 

sammankopplas till en enda linje som representerar den totala värmen som överförs i 

förångningssystemet – en så kallad kall kompositkurva [35], se kallt flöde i figur 3. 
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Samma princip används vid beräkning utav den varma kompositkurvan genom ekv. 6, 

se varmt flöde i figur 3. Ett scenario utgörs av spillvärme i form av rökgaser och det är 

indata för rökgaser som används vid beräkningar av det varma flödet. Ytterligare ett 

scenario är då spillvärmen är i form av varm vätska. Detta för att lågvärdig spillvärme 

oftast finns tillgänglig i form av just rökgaser eller varm vätska, vilket nämns i 

inledningen [4, 44, 29, 7, 49, 64]. 

Genom matchning mellan det kalla och varma flödet beräknas värden för tryck och 

temperatur för varje komponent i alla delsystem. Med hjälp av dessa kan vidare 

beräkningar göras för få värmeöverföringen i förångningssystemet enligt ekv. 2-4. 

2.3.3 Turbiner 
 
Eftersom att systemet utgörs av tre separata trycksystem används tre olika turbiner. För 

att beräkna arbetet som varje turbin producerar används ekv. 8, där entalpiskillnaden för 

turbinen och massflödet för köldmediet används. Värdet på h6s räknas fram för de tre 

flödena genom att anta att systemet är isentropt enligt termodynamiska regler [15].  

 
HMLsHMLT hhmW

,,65,, 


   (8) 

För att beräkna det totala arbetet från de tre turbinerna används ekv. 9.  


HML

TTOTT WW
,,

,     (9) 

Med hjälp av ekv. 10 beräknas elproduktionen, där en verkningsgrad på generatorn på 

97 % används [67]. 

TOTTgenel WW ,*     (10) 

2.3.4 Pumpar 
 
Pumparbetet för varje enskilt flöde beräknas med ekv. 11, där P  är pumpens 

verkningsgrad som har ett värde på 75 %, 1. 

P

a

HMLP

hh
W



12

),,(


     (11) 

För att få det totala pumparbetet adderas de tre flödenas arbete, som visas i ekv. 12. 


HML

PTOTP WW
,,

,     (12) 

Den verkliga entalpin beräknas med hjälp av ekv. 14, där isentropa förhållanden antas. 

Den isentropa entalpin beräknas i ekv. 13 [67]. 

)( 12112 PPhh s       (13) 
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      (14) 

Pumparbetet som krävs för att pumpa runt kylvattnet i kondensorn beräknas med hjälp 

av ekv. 15. där hänsyn tas till massflödet på kylvattnet, gravitationen och höjdskillnaden 

mellan kylvatten och kondensor uttryckt i meter vattenpelare. 

 

ghmW pumpkond



,      (15) 

2.3.5 Kondenseringstryck 

 
Kondenseringstemperaturen för köldmediet i kondensorn beräknas då denna avgör 

vilket tryck som kommer att råda i kondensorn. När detta tryck bestäms sätts 

begränsningar på övriga cykeln då trycket i kondensorn blir det lägsta trycket som 

cykeln kan köras på. Kondenseringstemperaturen beror av ett antal olika faktorer; 

utlopps- och inloppstemperaturen på kylvattnet i kondensorn, massflödet på kylvattnet 

och effekten på kondensorn. 

Med hjälp av ekv. 16-20 dimensioneras kondensorn. Värmeöverföringen Qkond varieras 

enligt ekv. 16 mellan 10-100 kW för att se hur effekten på kondensorn påverkar 

kondenseringstemperaturen.  

 

 iepkond TTcmQ 


*
    (16) 

Ekv. 17 beskriver den logaritmiska medeltemperaturen ( lmT ) och beräknas med hjälp 

av ekv. 18 och 19  [16].  



















i

e
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T

ln

    (17) 

För att kunna bestämma  ett värde på utloppstemperaturen på kylvattnet i kondensorn, 

Te, varieras denna mellan 7,5-15 oC. Ett riktvärde här är att temperaturhöjningen på 

kylvattnet bör ligga på runt 5 oC 2. Inloppstemperaturen på kylvattnet in i kondensorn, 

Ti, sätts till ett konstant värde på 7 oC, då denna temperatur är vanligt förekommande i 

industrier [43]. Kondenseringstemperaturen, Ts,  beräknas med hjälp av dessa 

temperaturer i ekv. 20 (16). 

 

                                                        
2 Alina Hagelqvist, processingenjör och handledare examensarbete, COWI. VT 2016 
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ese TTT       (18) 

isi TTT       (19) 
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    (20) 

Målet är att hitta ett värde på utloppstemperaturen på kylvattnet där massflödet är så 

lågt som möjligt för att undvika behovet av stora rör. Samtidigt får inte kylvattnet bli 

allt för varmt eftersom det innebär att köldmediets temperatur har sjunkit mycket, vilket 

i sin tur innebär att det kommer krävas mer värme i förångningssystemet. Figur 5 visar  

sambandet mellan dessa egenskaper hos kylvattnet. Stjärnmarkeringen i figuren visar 

vilken utloppstemperatur, Te, som väljs på kylvattnet med tanke på tidigare nämnda 

kriterier. 

 

Figur 5. Egenskaper för kylvattnet i en kondensor med en effekt på 10 kW                          
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Tabell 3 visar indata som används i kondensorn efter beräkningar med hjälp av ekv. 16-

20, där utloppstemperaturen presenterad i figur 5 väljs. Beräkningar visar att samma 

kondenseringstemperatur gäller oberoende på vilket massflöde på kylvattnet eller 

storlek på Qkond som väljs. Därför låses ej värdet på värmeöverföringen i kondensorn.  

 

Tabell 3. Indata Kondensor 
Konstant Beskrivning Värde 



m [kg/s] 
 

Massflöde Kylvatten 

 

0,8 

 

 eT  [oC] 

 

Utloppstemperatur Kylvatten 

kondensor 

 

10 

 

sT  [oC] 

 

Kondenseringstemperatur 

Köldmedium 

 

13,7 

 

P [kPa] 

 

Tryck i kondensor 

 

470,5 

 

Kondenseringstemperatur, och därmed tryck, väljs för systemet och förblir detsamma i 

alla olika scenarion. Massflödet varieras dock i varje scenario, beroende på hur mycket 

spillvärme som överförs i förångningssystemet.  

2.3.6 Kondensorer  
 

De tre delflödena antas ha samma egenskaper vad gäller entalpi, temperatur och tryck, 

när de når respektive kondensor. När beräkningar görs för den totala värmeöverföringen 

från köldmediet till kylvattnet blir de därför identiska för de tre delflödena. När 

värmeöverföringen beräknas tas det verkliga entalpivärdet fram som beror på turbinens 

verkningsgrad (
T ) som sätts till 88 %1 för de tre olika flödena, enligt ekv. 21 [15].  

)( 6556 sTa hhhh       (21) 

Värmeöverföringen från köldmediet till kylvattnet beräknas med ekv. 22 med hjälp av 

entalpiskillnaden för kondensorerna samt massflödet på varje delflöde. 

 16 hhmQ aut 


    (22) 
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2.3.7 Area för förångningssystem 
 
Arean för komponenterna i förångningssystemet beräknas med hjälp av ekv. 23, där 

QTOT är den totala värmeöverföringen i förångningssystemet . lmT  beräknas enligt 

samma princip som vid beräkning av kondenseringstemperaturen, se ekv. 17.   

lmvärme

TOT

vvx
Th

Q
A




*
    (23) 

Värdet för hvärme beräknas med hjälp av ekv. 24 där C, m och n är konstanter och 

Reynoldstalet beräknas med ekv. 25.  

25,0

Pr

Pr
PrRe 












s

nm

D

värme

D C
k

Dh
Nu    (24) 



VD
D Re      (25) 

Sambandet mellan Reynolds-talet och Nu-talet hämtas från Tabell 7-2 i boken Heat and 

Mass Transfer (15). En diameter på 3 cm valdes för rören i komponenterna och 

hastigheten varierades mellan 5-10 m/s för rökgaser och mellan 0,02-0,04 för varm 

vätska som spillvärme2. Ett värde för hvärme beräknas för respektive hastighet och ett 

medelvärde väljs som representant för värmeöverföringskapaciteten. Det medelvärde 

som väljs på h-värdet där spillvärmen kommer i form av rökgaser och vätska ligger i 

spannet  80 – 120 W/m2,K respektive 950 - 1400 W/m2,K för temperaturerna 60 – 200 
oC. 

 

2.3.8 Area för kondensorer 

 
Beräkningarna för arean på kondensorerna beräknas på samma sätt som för 

förångningssystemet, med hjälp av ekv. 23. Skillnaden är att värdet på lmT  sätts till ett 

värde på 5 oC2. Vid beräkningar av värdet på hvärme användes återigen ekv. 24 och 25 för 

att räkna fram ett medelvärde. Medelvärdet på hvärme för kondensorerna sätts till 1047 

W/m2,K. 
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2.4 Beräkningar ORC – processen 
 
ORC-processen består, i likhet med ECT-processen, av en turbin, pump, kondensor och 

ett förångningssystem innehållandes en ekonomiser, förångare samt överhettare. 

Skillnaden är att ORC-processen körs på ett och samma tryck med endast ett 

förångningssystem. Samma tester och uppbyggnad av systemet sker i Excel för ORC-

processen.    

 

Figur 7 illustrerar ORC-processen där köldmediet pumpas upp från lågt till högt tryck 

för att nå den värmeväxlande förångaren där den värms av spillvärmen vid konstant 

tryck tills en fasövergång sker. Ångan expanderar i turbinen och producerar el, vilket 

sänker både temperatur och tryck på ångan som sedan kondenseras i kondensorn. [18, 2, 

14].   

 
Figur 7:  ORC - processen 
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2.4.1 Förångningssystemet 
 
Förångningssystemet byggs på samma vis för ORC-processen som för ECT-processen, 

med skillnaden att endast ett delsystem används. Detta illustreras i kompositdiagrammet 

i figur 8 där det kalla flödet är sämre matchat mot det varma, jämför mot figur 3.

 

Figur 8. Kompositkurva för spillvärme på 60 oC med kylning till 20 oC 

. 

2.4.2 Turbiner 
 
Systemet består av en turbin som utnyttjar köldmediet som värmts upp genom 

förångningssystemet. I likhet med beräkningarna som görs i ECT-processen antas även i 

beräkningarna för ORC-processen isentropa förhållanden med samma verkningsgrad på 

turbinen.  

2.4.3 Pumpar 
 
Beräkningarna för pumparbetet är desamma för ORC-processen som för ECT-processen 

med antagande om isentropa förhållanden och med samma verkningsgrad på pumpen. 

Skillnaden är att beräkningarna endast görs för en pump. 

2.4.4 Kondensorer  
 
I kondensorn kyls köldmediet, i likhet med ECT-processen, med hjälp av kylvatten. 

Värdet på kondenseringstemperaturen och trycket genom kondensorn antas vara samma 

för ECT- och ORC-processen. Beräkningarna för värmeöverföringen mellan kylvattnet 

och köldmediet är desamma som för ECT-processen. 
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2.4.5 Area för förångningssystem och kondensorer 
 
Areaberäkningarna för både förångningssystemet och kondensorn är desamma som för 

ECT-processen. Skillnaden är att beräkningarna görs för endast ett delsystem. 

 

2.5 Köldmedium 
 
Vid design av en cykel för elproduktion med hjälp av lågvärdig spillvärme är valet av 

köldmedium en kritisk faktor för effektiviteten och säkerheten hos cykeln. Detta gäller 

även vid design av ECT-processen. R134a har valts som köldmedium i detta arbete då 

det, som tidigare nämnt, är ett vanligt köldmedium i denna typ av cykler och för att det 

har en låg kostnad jämfört med många andra medium [60].  

 

Men det finns ett antal andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av 

köldmedium [28, 54]: 

 

1. Toxicitet för arbetsmediet: Alla organiska fluider är ofrånkomligt giftiga men  

ett köldmedium med låg toxicitet bör väljas. 

 

2. Kemisk stabilitet: Ett köldmedium som är kemiskt stabilt under rådande 

arbetsförhållanden bör väljas. 

 

3. Koktemperatur: En del organiska fluider har mycket låg koktemperatur vid 

atmosfärtryck. För dessa fluider bör temperaturen på kylvattnet i kondensorn 

sänkas vilket kan resultera i hårdare krav på designen på kondensorn.  

 

4. Flampunkt: Ett köldmedium med en hög flampunkt bör väljas för att undvika 

risken för antändning.  

 

5. Kostnad: Det är viktigt att hålla ner kostnaderna för dessa system och det gäller 

även kostnaden för köldmediet.  

 

6. GWP-värde: Kraven på ett köldmedium med ett lågt GWP (Global Warming 

Potential)-värde ökar och bör därför prioriteras. 

 

För att avgöra om R134a är ett lämpligt köldmedium för ECT-processen tas, utöver 

termisk verkningsgrad, mängd producerad el och komponentkostnad, även ovanstående 

punkter i beaktan.  
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2.6 Klimatpåverkan  
 

För att beräkna hur mycket koldioxidutsläpp 1 kWh el bidrar med ur ett svenskt 

perspektiv går det att räkna med hjälp av marginalel. Enligt Energimyndigheten [20] ger 

1 kWh producerad el upphov till cirka 1000 g CO2 per kWh el och det är denna siffra 

som används vid beräkningar i detta arbete. 

 

Läckage av köldmedium är ytterligare en källa till koldioxidutsläpp i dessa typer av 

system. ECT Power har dock valt att arbeta med  ”Zero Leakage Seals”, vilket innebär 

att systemet har låga utsläpp – max 100 g CO2/år. Utsläppen från denna källa bedöms 

vara små och inte påverka slutresultatet av klimatberäkningarna och bortses därför från i 

detta arbete. Även arbetet med att installera och sätta ihop komponenter och delar i 

systemet kräver energi och kan komma att bidra med utsläpp om fossila källor används 

som bränsle. Denna del anses också vara liten och bortses från i detta arbete.  

 

2.7 Ekonomisk analys 
 

Vid design av en cykel för elproduktion är det inte bara effektiviteten hos cykeln som 

bör tas i beaktan – det måste även vara en lönsam investering. De komponenter som 

representerar ORC/ECT-processen är; turbin, värmeväxlare, pump för köldmedium, 

pump för kylvatten, kondensor och köldmedium. När en cykel konstrueras för att vara 

så effektiv och producera så mycket el som möjligt, är det storlek och design på dessa 

komponenter som varieras [54].  

 

Återbetalningstiden är den parameter som avgör hur lång tid det kommer ta innan 

systemet går med nettovinst. Det är viktigt att göra en uppskattning för hur lång 

återbetalningstiden för systemet kommer vara och att sedan försöka optimera 

processens komponenter baserat på kriteriet för minimal återbetalningstid [69].  

 

I den ekonomiska analysen beräknas ECT-processens investeringskostnad för 

förångningssystemet, kondensorn och köldmediet. Systemet levererar 1 MW el och är 

aktivt 95 % av året. Elen beräknas kunna säljas för 71,63 öre/kWh där en energiskatt på 

29,20 öre/ kWh tas hänsyn till [27]. Avbetalningstiden sätts till tre år med en internränta 

på 8 % samt en underhållskostnad på 2 %, vilket ger en produktionskostnad på 17 

öre/kWh. I och med att både ECT- och ORC-processerna hör till den kategori av 

producenter som kan få elcertifikat, räknas det med ett elcertifikat på 17 öre/kWh el1. 

Det intjänade kapitalet samt den beräknade investeringskostnaden för 

värmeväxlarsystemet och köldmediet är det som avgör hur mycket turbinerna och 

pumparna får kosta och kallas i detta arbete för nettovinst.  

I kostnadskalkylerna för värmeväxlarna i både förångningssystem och kondensor räknas 

det med en kostnad på 1500 kr/m2 värmeväxlaryta1. Kostnaden för köldmediet antas för 

en massa på 2000 kg1, vilket är ett ungefärligt värde som systemet kan tänkas kräva 

med en kostnad för köldmediet på 60 kr/kg [1]. 
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Beräkningar för kostnad görs endast för cyklernas huvudkomponenter (pumpar, 

turbiner, förångningssystem, kondensor och generator) men inte för delar som 

rörsystem, hårdvarukomponenter, kontrollsystem etc.  
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3. RESULTAT & DISKUSSION 
 
Målet med arbetet är att jämföra ECT-processen med redan existerande teknik som i 

detta fall utgörs av ORC-processen, för att underlätta en kommersialisering av tekniken. 

Resultaten för dessa två processer jämförs mot varandra med hänsyn till termisk 

verkningsgrad, elproduktion och klimatpåverkan i form av besparing av utsläpp av 

koldioxidekvivalenter. För att utvärdera potentialen för en kommersialisering utförs 

även en ekonomisk analys av ECT-processen. 

Arbetet är baserat på antaganden och approximationer som har bestämts med hjälp av 

litteratur. Detta har gjorts för att begränsa systemet och göra det möjligt att bygga en 

modell. Båda modellerna är byggda på samma vis och därför kan en jämförelse göras 

mellan de båda processerna.  

 

3.1 Köldmedium 

 
Köldmediet R134a utvärderas utifrån dess styrkor och begränsningar. Figur 9 

presenterar ett scenario där köldmediet begränsar cykeln. 

 

Figur 9. Kompositkurva för spillvärme vid 100 oC , där R134a begränsar ECT-processen 

I och med att den låga kritiska temperaturen för R134a skapar ett högsta arbetstryck på 

1,6 MPa, begränsas cykeln till detta tryck [60]. När spillvärmen inte kyls tillräckligt lågt 

blir det varma flödet som syns i figur 9 flackare och trycket på hela systemet kan höjas, 

så pass mycket att både delsystem två och tre kan köras på högsta tryck. I och med att 

syftet med ECT-processen är att kunna köra cykeln på tre olika tryck görs 

begränsningen att när två delsystem kan köras på högsta tryck uppfyller cykeln inte 

längre sitt syfte. Vid vilken sluttemperatur på spillvärmen denna begränsning 

uppkommer varierar beroende på starttemperaturen på spillvärmen. 
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R134a uppfyller kriterierna som enligt Hung et al. [28] och Quoilin et al. [54] utgör ett 

bra köldmedium då det ej är flambart, har låg toxicitet, låg kostnad och är kemiskt 

stabilt men det har också brister som till exempel ett högt GWP-värde. De restriktioner 

som införs för R134a på grund av dess klimatpåverkan och de begränsningar som 

köldmediet sätter på ECT-systemet skapar incitament för ett byte av köldmedium [38, 

12, 52]. ECT-processen begränsas inte tekniskt enligt redovisade resultat utan det 

begränsas av den låga kritiska temperaturen hos R134a. Det är därför viktigt att hitta ett 

köldmedium som är anpassat efter kvalitén och temperaturen hos spillvärmen som finns 

tillgänglig. Ett bättre köldmedium skulle inte skapa samma begränsningar för systemet 

och troligtvis göra att processen ger bättre resultat än nuvarande tekniker, även för 

temperaturer över 100 oC. Då lågvärdig spillvärme är definierat som värme med en 

temperatur under 200 oC är detta ett alternativ som skulle vara intressant att undersöka 

vidare. Det skulle också kunna eliminera begränsningen om hur lågt ner spillvärmen 

behöver kylas för att systemet skall bli fördelaktigt då delsystemen kan köras på olika 

tryck även vid högre sluttemperaturer på spillvärmen. Detta kan vara att föredra om 

kunden har som krav att spillvärmen inte får kylas under en viss temperatur. Ett byte till 

ett köldmedium med samma egenskaper som R134a men med en högre kritisk 

temperatur och ett lägre GWP-värde rekommenderas [54]. 

  

Köldmediets begränsningar av processen bidrar till att den inte kan köras för 

scenarierna ER-60/50, ER-80/40 till ER-80/50, ER-100/30 till ER-100/50, ER-150/20 till 

ER-150/50 och ER-200/20 till ER-200/50 som syns i tabell 1. Dessa begränsningar gäller 

både i fallet med lika och olika massflöde i delflödena. När denna begränsning uppstår 

kan användning av en ORC-process vara mer lämplig vid användning av R134a som 

köldmedium eller ett byte av köldmedium som klarar av de krav som spillvärmen ställer 

på systemet. 
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3.2 Massflöde för köldmedium i ECT-process 

 
Olika scenarion testades i syfte att undersöka vilken inverkan en variation av massflödet 

på köldmediet i varje delsystem i ECT-processen har på elproduktionen och den 

termiska verkningsgraden. Figur 10 och 11 visar scenario ER 60/20 (1 och 2) till ER 

60/40 (1 och 2)  från tabell 1.  

 
 

 
Figur 10. Elproduktion för ECT vid lika samt olika massflöde i varje delflöde 

 
Figur 11. Termisk verkningsgrad för ECT vid lika samt olika massflöde i varje delflöde 

Resultatet visar en högre termisk verkningsgrad och en högre elproduktion när 

massflödet väljs fritt i varje delsystem. Detta beror på att när massflödet är olika i varje 

delsystem kan kompositkurvorna, se figur 3, matchas bättre mot varandra och 

spillvärmen på så vis utnyttjas effektivare. Den maximala procentuella förbättringen för 

en process med olika massflöden i varje delsystem är 7 och 4 % för elproduktion 

respektive termisk verkningsgrad. Den procentuella skillnaden ökar ju lägre spillvärmen 
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kyls men då en kylning lägre än till 20 oC är olämplig förblir detta den maximala 

procentuella förbättringen.   

 

Det går att räkna med lika massflöde i varje delsystem och bortse från förändringen som 

sker när delsystemen har olika massflöden. Den termiska verkningsgraden och 

elproduktionen blir högre när massflödet är olika i de tre delsystemen och då ingen 

optimering har utförts kan skillnaderna vara större än det som syns i figur 10 och 11. 

Förbättringen blev liten i de utförda beräkningarna med lika massflöde i varje delsystem 

och därför anses det vara en rimlig förenkling att räkna med samma massflöde i de tre 

delsystemen. 

 

3.3 Termisk verkningsgrad 

 
Resultaten för den termiska verkningsgraden redovisas i tre figurer där ECT-och ORC-

processen jämförs. De tre figurerna visar en kylning av spillvärmen till en 

sluttemperatur på 20, 30, 40 och 50 oC. Det som skiljer figurerna åt är starttemperaturen 

på spillvärmen. I de scenarion där ECT-processen inte redovisas begränsas processen av 

köldmediet. 

 

Figur 12 visar den termiska verkningsgraden för ECT- och ORC-processen för 

scenarierna ER (1) -60/20 till ER (1) -60/40 respektive  OR (1) -60/20 till OR (1) -60/50. I 

scenarierna i figur 12 behöver spillvärmen kylas till en sluttemperatur på 20 oC för att 

processen skall vara dubbelt så effektiv. Det räcker visserligen med en sluttemperatur på 

30 eller 40 oC för att få en högre termisk verkningsgrad än ORC-processen. Men 

förbättringen som ECT-processen utgör blir i de fallen 70 % sämre än i scenariot med 

sluttemperatur på 20 oC.  

 

 
 

Figur 12. Termisk verkningsgrad för ECT och ORC vid 60 oC 

 

Figur 13 visar den termiska verkningsgraden för ECT- och ORC- processen för 

scenarierna ER (1) -80/20 till ER (1) -80/30 respektive  OR (1) -80/20 till OR (1) -80/50.  
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Figur 13. Termisk verkningsgrad för ECT och ORC vid 80 oC 

 
Figur 14 visar den termiska verkningsgraden för ECT och ORC-processen för 

scenarierna ER (1) -100/20 respektive  OR (1) -100/20 till OR (1) -100/50.  

 
 

 
Figur 14. Termisk verkningsgrad för ECT och ORC vid 100 oC 

 

 

ECT-processen visar dubbel termisk verkningsgrad i alla scenarion där spillvärmen kyls 

till en sluttemperatur på 20 oC, se figur 12-14. I scenario E/OR (1) 60/30 och E/OR (1) 

60/40  levererar ECT-processen fortfarande bättre termisk verkningsgrad men 

skillnaden är inte lika stor. När spillvärmen kyls till 20 oC, utnyttjas mer av spillvärmen 

än i de övriga scenarierna och därför blir det scenario där spillvärmen kyls till lägst 

temperatur, det fall där skillnaden i termisk verkningsgrad blir störst.  
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Figur 12-14 visar att ju högre starttemperatur på spillvärmen desto högre termisk 

verkningsgrad, vilket betyder att en så hög starttemperatur som möjligt bör eftersträvas 

[3, 46, 56]. Lågvärdig spillvärme inom det högre temperaturspannet används ofta till 

interna processer inom industrin och tillgången på sådan värme är därför begränsad för 

tekniker som ECT-processen. ECT-processen är en ny teknik vars syfte är att producera 

mer el genom att kunna utnyttja dubbelt så mycket av tillgänglig spillvärme, än 

existerande tekniker. Detta betyder att den termiska verkningsgraden borde vara dubbelt 

så hög jämfört med ORC-processen, vilket uppnås endast i scenario E/OR (1) 60/20. Inga 

begränsningar har gjorts i arbetet utifrån detta påstående då vissa industrier inte har 

möjlighet att kyla spillvärmen ner till 20 oC och därför är även scenarion med mindre 

kylning av intresse2.  

 

Den termiska verkningsgraden är högre än det som representeras i figur 12-14 vid 

jämförelse med Carnot, som motsvarar den högsta termiska verkningsgraden processen 

kan anta. Carnot-verkningsgraden är baserad på temperaturdifferensen mellan 

värmesänkan, som representeras av kondenseringstemperaturen i tabell 3 och 

värmekällan, som är starttemperaturen på spillvärmen. Då starttemperaturen på 

spillvärmen varieras kommer Carnot-verkningsgraden att variera för varje scenario. För 

figur 12-14 är Carnot-verkningsgraden 14 % respektive 19 % och 23 %. Den 

procentuella ökningen av termisk verkningsgrad för scenarierna, vid jämförande med 

Carnot,  är proportionell och därför kan figur 12-14 jämföras mot varandra.  

 

3.4  Elproduktion 

 
Resultaten för elproduktionen delas upp i tre delar; en där ECT-processen utvärderas, en 

där resultaten för ECT- och ORC-processen jämförs och en där en jämförelse för ECT-

processen när spillvärmen är i form av rökgas respektive varm vätska utförs. I de 

scenarion där ECT-processen inte redovisas begränsas processen av köldmediet. 

 

3.4.1 ECT-process 

 
Figur 15 presenterar elproduktionen för scenarierna ER (1) -60/20 till ER (1) -60/40, ER (1) -

80/20 till ER (1) -80/30 och ER (1) -100/20. Figur 15 visar att högre starttemperaturer leder 

till högre elproduktion, vilket förklaras med att spillvärmen med högre temperatur gör 

att systemet kan köras vid ett högre tryck och temperaturintervallet där elen utvinns är 

större. Syftet med ECT-processen är att det skall vara möjligt att producera el från låga 

temperaturer på spillvärmen, vilket gör att scenarierna för även de lägsta temperaturerna 

är intressanta. 
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Figur 15. Elproduktion för spillvärme på 60, 80 och 100 oC för ECT-processen 

 

 

Störst elproduktion uppnås inte alltid vid maximal kylning av spillvärmen, alltså vid en 

sluttemperatur på 20 oC. Detta beror på att det krävs ett större massflöde, både på 

köldmediet och på spillvärmen, eftersom värmen tas upp vid ett lägre tryck där 

energiinnehållet är mindre. Ett större massflöde kräver mer pumparbete då det är en 

större mängd köldmedium som måste pumpas runt i systemet. Detta gör att, även om 

arbetet i turbinen är som högst vid en sluttemperatur på 20 oC, bidrar det inte till störst 

nettoarbete på grund av att systemet kräver mer pumparbete. Därför behövs en balans 

där maximalt arbete från turbinen fås, men där trycket inte gör att det krävs för mycket 

arbete från pumparna.  

 

För att ECT-processen skall kunna producera el, enligt satta begränsningar, måste 

spillvärmen kylas ner till en sluttemperatur på 20 oC. Figur 15 motstrider detta 

påstående då den visar en elproduktion även vid en sluttemperatur på 30 och 40 oC. I 

verkligheten kommer temperaturen på spillvärmen att variera vilket betyder att ECT-

processen måste kunna producera el vid varierande starttemperaturer. För att säkerställa 

cykelns elproduktion krävs det att spillvärmen kyls till en sluttemperatur på 20 oC. 

Därför kommer resultaten för jämförelsen mellan ORC-och ECT-processen endast 

presenteras för de scenarion där spillvärmen kyls till 20 oC. 

 

3.4.2 Jämförelse ECT/ORC 

 
Figur 16 visar en jämförelse för elproduktionen mellan ECT- och ORC-processen för 

scenarierna ER (1) -60/20 till ER (1) -100/20 respektive OR (1) -60/20 till OR (1) -200/20.  
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Figur 16. Elproduktion för ECT och ORC vid sluttemperatur på 20 oC på spillvärmen 

 

När spillvärmen kyls ner till en sluttemperatur på 20 oC kan ECT-processen producera 

mer än dubbelt så mycket el än ORC-processen i alla de scenarion där cykeln inte 

begränsas av köldmediet.  

 

Figur 16 styrker påståendet om att ECT-processen är effektivare och kan leverera mer el 

än dagens tekniker. Då resultat för ECT-processens elproduktion saknas för de högre 

temperaturerna går det inte att veta med säkerhet att den även där är bättre än ORC-

processen. Båda processerna följer dock ett mönster som säger att en högre temperatur 

på spillvärmen ger upphov till en större elproduktion [46, 56]. Det betyder att ECT-

processen bör vara bättre även vid högre temperaturer om den inte begränsas av 

köldmediet. Det rättfärdigar vidare studier av processen som t.ex. sökning efter ett 

alternativt köldmedium och en ekonomisk analys för att undersöka hur bra processen 

kan bli.  

 

3.4.3 Jämförelse ECT rökgaser/vätska 

 
Figur 17 visar en jämförelse mellan elproduktionen för två ECT-processer när samma 

mängd spillvärme används i form av rökgaser respektive varm vätska. Dessa visas av 

scenarierna ER (1) -60/20 till ER (1) -60/40, EV (1) -60/20 till EV ( 1) -60/50, ER (1) -80/20 till 

ER (1) -80/30, EV (1) -80/20 till EV (1) -80/30 samt ER (1) -100/20 och EV (1) -100/20. 
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Figur 17. Elproduktion för ECT vid spillvärme  i form av rökgaser samt vätska 

 

Precis som i figur 15 visas det att en maximal kylning av spillvärmen inte alltid leder till 

störst elproduktion. När spillvärmen är i form av vätska produceras en större mängd el i 

alla scenarion. Detta kan förklaras med att den specifika värmekapaciteten för rökgaser 

är lägre än för vätska. Därför krävs en större mängd rökgaser för att leverera samma 

mängd el som i fallet med varm vätska.  

 

Vid design av ECT-processen bör cykeln anpassas för att kunna hantera ett 

spillvärmeflöde i form av varm vätska. Processen kan producera mer el än ORC-

processen även när spillvärmen är i form av rökgaser och för vissa industrier är rökgaser 

det enda tillgängliga alternativet [44]. Därför finns anledning att även anpassa cykeln 

efter ett spillvärmeflöde i form av rökgaser. Figur 17 visar dock att processen är flera 

gånger bättre vid användning av varm vätska. Det krävs också en större mängd 

spillvärme om rökgaser används vilket kräver ett större system som klarar av dessa 

mängder. Därför ligger det i arbetet fokus på att utvärdera ECT-processen med 

spillvärme i form av varm vätska. Beräkningar för rökgaser görs i jämförande syfte. 

 

 

3.4 Jämförelse termisk verkningsgrad och elproduktion 

 
I Figur 18 presenteras termisk verkningsgrad och elproduktion för scenarierna ER (1) -

60/20 till ER (1) -60/40. Detta görs i jämförande syfte för att visa vilket scenario som är 

bäst när både termisk verkningsgrad och elproduktion utvärderas. 
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Figur 18. Jämförelse mellan termisk verkningsgrad och elproduktion för spillvärme på 60 oC 

 

Figur 18 visar att det fall där den termiska verkningsgraden är som störst inte alltid ger 

störst elproduktion. 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till både termisk verkningsgrad och elproduktion vid en 

utvärdering av cykler som ECT-processen [36]. Att endast presentera den termiska 

verkningsgraden skulle vara fördelaktigt i ett kommersialiseringssyfte för att locka 

investerare. Presenteras båda resultaten ges dock tekniken en större trovärdighet, vilket 

bekräftas av [57, 71, 59, 8, 24, 72].  
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3.5 Klimatpåverkan 
 

Figur 19 presenterar besparingen i koldioxidekvivalenter per år jämfört med 

fossilbaserad marginalel för både ECT- och ORC-processen för scenarierna ER (1) -60/20 

till ER (1) -60/40, ER (1) -80/20 till ER (1) -80/30 och ER (1) -100/20 respektive OR (1) -60/20 

till OR (1) -60/50, OR (1) -80/20 till OR (1) -80/50 och OR (1) -100/20 till OR (1) -100/50. 

 
Figur 19. Koldioxidekvivalentbesparing  för ECT- och ORC-processen under ett års tid jämfört 

med marginalel  

 
Besparingen i koldioxidekvivalenter följer samma mönster som mängden producerad el 

för de båda processerna.  

 

ECT-processen utgör en större positiv effekt på klimatet än ORC-processen vilket gör 

den till ett bättre val ur miljöperspektiv. Den uppfyller både kraven på sänkta 

koldioxidutsläpp och behovet av ett mer klimatsmart samhälle [17, 32, 11, 70, 13, 30]. 

Den positiva miljöaspekten är ett ytterligare argument till vidare studier och en framtida 

kommersialisering av processen.  

 

Flödet av spillvärme är kontinuerligt medan marginalel endast används i perioder då det 

svenska elnätet inte klarar av att bemöta behovet. Därför blir antagandet att ECT-

producerad el kan ersätta marginalel inte korrekt. Denna del av arbetet gjordes för att ge 

en bild av skillnaden på klimatpåverkan för de båda cyklerna och visa att ECT-

processen har en större positiv effekt på klimatet. Storleken på minskningen av 

koldioxidekvivalenter per år blir överdimensionerad men påståendet om att ECT-

processen är miljömässigt bättre än ORC-processen stämmer, oberoende av om 

marginalel eller annan beräkningsmetod används.  
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3.6 Ekonomisk analys 

 
Ur ett termodynamiskt perspektiv räcker det att utvärdera termisk verkningsgrad och 

elproduktion för att avgöra prestandan hos ECT-processen. För att avgöra om processen 

är lönsam att investera i krävs dock en ekonomisk analys av cykeln vilket utförs i detta 

avsnitt. Resultaten som redovisas i den ekonomiska analysen är för en process med en 

kapacitet på 1 MW el. Två delar presenteras i detta avsnitt; en ekonomisk analys för ett 

scenario där spillvärmen är i form av varm vätska och rökgaser och ett där spillvärmen i 

form av varm vätska utvärderas djupare. 

 

 

3.6.1 Jämförelse ECT rökgaser/vätska 

 
Figur 20 visar ECT- processen bestående av varm vätska samt rökgas representerat av 

scenario ER (1) -60/20 och EV (1) -60/20.  

 

 
Figur 20. Investeringskostnad för ECT varm vätska och ECT rökgas 

 

 

Hur ekonomiskt lönsam en eventuell investering är beror till stor del på 

värmeväxlararean. När spillvärmen är i form av rökgaser krävs mycket större 

värmeväxlarareor vilket leder till de höga investeringskostnaderna. Det är både ohållbart 

med så höga kostnader och så stora areor. 

 

Figur 21 visar nettovinsten för samma fall som presenterades i Figur 20. 
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Figur 21. Nettovinst för ECT rökgas och ECT varm vätska för ett system på 1 MW el med en 

återbetalningstid på tre år 

Nettovinsten är baserad på hur mycket el som produceras och säljs per år, med en 

återbetalningstid på 3 år. Det kapitalet skall täcka investeringskostnaden och när 

nettovinsten presenteras i figur 21 tas hänsyn till kostnaden för förångare, kondensor 

och köldmedium. Det kapital som blir över skall täcka investeringskostnaden för 

turbinerna och pumparna.  

 

Den rökgasbaserade ECT-processen med de värmeväxlare som valts att studera är 

ekonomiskt ohållbar. Även tidigare resultat har visat sämre resultat för rökgaser men i 

den ekonomiska analysen visas det att ECT-processen med rökgaser kräver 

komponenter av en storlek som bidrar till en orimligt stor investeringskostnad. Därför 

dras slutsatsen att ECT varm vätska är det alternativ som har möjlighet att 

kommersialiseras.  

 

3.6.2  ECT vätska 

 
När spillvärmen kommer i form av varm vätska blir ECT-processen värd att investera i 

ur ett kostnadsperspektiv. Därför presenteras i figur 22 nettovinsten, alltså hur mycket 

pumpar och turbiner får kosta, för ECT processen för scenarierna EV (1) -60/20 till EV (1) -

60/50, EV (1) -80/20 till EV (1) -80/30 samt EV (1) -100/20. 
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Figur 22. Nettovinst för ECT med spillvärme i form av varm vätska 

Figur 22 visar att, beroende på hur processen körs och vilka förutsättningarna är så får 

pumpar och turbiner kosta olika mycket. Ju större temperaturskillnad på spillvärmen, 

desto större komponenter krävs vilket bidrar till en större kostnad. Därmed blir det ett 

mindre kapital över till pumpar och turbiner vid en större temperaturdifferens på start-

och sluttemperatur på spillvärmen.   

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv bör en process med en lägre temperaturdifferens på 

spillvärmen väljas. ECT-processen är en ny teknik som inte fysiskt existerar. Därför är 

det viktigt att ha en stor nettovinst för att försäkra att komponentkostnaden för pumpar 

och turbiner kan täckas. Den variant av ECT-processen som bidrar till den största 

nettovinsten är den som producerar minst mängd el, se figur 17, och den fungerar endast 

då spillvärmen har en temperatur på 60 oC. Som tidigare nämnt kommer 

starttemperaturen på spillvärmen att variera och syftet med ECT-processen är att 

producera så mycket el som möjligt. Därför är det viktigt att inte enbart ta hänsyn till 

den ekonomiska analysen utan att titta på fler parametrar vid en utvärdering av 

processen, som Shu et al. [61] rekommenderar. 

 

3.7 Diskussion av metodval 
 

Modellen byggdes i Excel då det är ett vanligt arbetsverktyg som finns tillgängligt på de 

flesta arbetsplatser. I beräkningarna kring ECT-processen finns flera variabler vilket gör 

en optimering svårgenomförbar i Excel. Dessa variabler är massflödet och temperaturen 

på både köldmediet och spillvärmen samt trycken i de tre olika delsystemen. Det krävs 

ett program som klarar av att optimera dessa gentemot varandra, till exempel Matlab, 

för att hitta det optimala scenariot där spillvärmeflödet utnyttjas maximalt med hänsyn 

till studerade kriterier.  

 

Det är viktigt att tänka på att processen måste anpassas efter tillgången på spillvärme 

och inte tvärtom. När spillvärmen i vissa fall behöver kylas mycket för att det bästa 

resultatet för elproduktionen skall uppnås, kan det i verkligheten vara orealistisk och 
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inte genomförbart. Därför bör cykeln anpassas för att ge bästa resultat baserat på den 

spillvärme som finns tillgänglig. Med en transient modell skulle spillvärmeflödet 

modelleras likt ett verkligt fall, där den tillåts variera inom ett temperaturspann, både i 

start- och sluttemperatur. 

 

Från start valdes spillvärmen att representeras av rökgaser vilket genomgående i arbetet 

har visat sig vara ett olämpligt val. Då spillvärme från industrin ofta kommer i form av 

rökgaser eller varm vätska valdes en av dessa för uppbyggandet av modellen. När det 

valet visade sig vara ohållbart ur ett ekonomiskt perspektiv byttes fokus till spillvärme i 

form av varm vätska. Detta fastställdes i ett sent skede av arbetet vilket, på grund av 

tidsbrist, bidrog till färre tester och tunnare resultat kring ECT varm vätska. Hade varm 

vätska valts från start hade fler tester och en mer omfattande studie innehållande t.ex. 

byte av köldmedium och en känslighetsanalys kring verkningsgrader på komponenter 

kunnat utföras. 
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4. SLUTSATS 
 

I det här arbetet har en ny teknik för elproduktion av lågvärdig spillvärme, kallad ECT-

processen, utvärderats utifrån nytta och kostnad. Tekniken har utvärderats utifrån 

kriterierna; termisk verkningsgrad, elproduktion, kostnad baserad på värmeväxlararea 

och köldmedium samt klimatpåverkan i form av utsläpp av koldioxidekvivalenter. 

 

 ECT-processen visar en bättre termisk verkningsgrad än ORC-processen för alla 

testade scenarion där ECT-processen inte begränsas av köldmediet 

 ECT-processen visar en större elproduktion än ORC-processen för alla testade 

scenarion där ECT-processen inte begränsas av köldmediet 

 ECT-processen är ej lämplig då spillvärmen är i form av gaser 

 ECT-processen bidrar till en större reduktion av koldioxidekvivalenter än ORC-

processen 

 

En kommersialisering av ECT-processen skulle bidra till målet om ett samhälle där 

energin kan utnyttjas på ett smartare och effektivare sätt. Detta är något som blir allt 

viktigare för att spara på jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser. Att 

hushålla med tillgängliga energiresurser är en viktig faktor i kampen mot den globala 

uppvärmningen. Tekniker som ECT-processen är inte en lösning på problemet men det 

är ett viktigt steg i rätt riktning för en mer hållbar framtid. 

  



 
43 

 

 

5. REFERENSER 

(1) Amazon. Auto R134A Refrigerant 30 lbs Tank R-134a, R134, R-134a. 2016; 

Available at: http://www.amazon.com/Auto-R134A-Refrigerant-Tank-R-

134a/dp/B00KM9UWFC. Hämtad: 05/22, 2016. 

(2) Ammar Y, Joyce S, Norman R, Wang Y, Roskilly AP. Low grade thermal energy 

sources and uses from the process industry in the UK. Appl Energy 2012 1;89(1):3-20. 

(3) Barse KA, Mann MD. Maximizing ORC performance with optimal match of 

working fluid with system design. Appl Therm Eng 2016 5/5;100:11-19. 

(4) BCS Incorporated. Waste heat recovery: Technology and opportunities in the US 

Industry. 2008. 

(5) Benstead R, Sharman FW. Heat pumps and pinch technology. Heat Recovery 

Systems and CHP 1990 1990;10(4):387-398. 

(6) Birgersson BO. Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden. 2005:2016-04-28. 

(7) Bonilla JJ, Blanco JM, López L, Sala JM. Technological recovery potential of waste 

heat in the industry of the Basque Country. Appl Therm Eng 1997 3;17(3):283-288. 

(8) Borsukiewicz-Gozdur A, Nowak W. Maximising the working fluid flow as a way of 

increasing power output of geothermal power plant. Appl Therm Eng 2007 8;27(11–

12):2074-2078. 

(9) Braimakis K, Preißinger M, Brüggemann D, Karellas S, Panopoulos K. Low grade 

waste heat recovery with subcritical and supercritical Organic Rankine Cycle based on 

natural refrigerants and their binary mixtures. Energy 2015 8;88:80-92. 

(10) Broberg Viklund S, Johansson MT. Technologies for utilization of industrial 

excess heat: Potentials for energy recovery and CO2 emission reduction. Energy 

Conversion and Management 2014 1;77:369-379. 

(11) Brückner S, Liu S, Miró L, Radspieler M, Cabeza LF, Lävemann E. Industrial 

waste heat recovery technologies: An economic analysis of heat transformation 

technologies. Appl Energy 2015 8/1;151:157-167. 

(12) Calm JM. The next generation of refrigerants – Historical review, considerations, 

and outlook. Int J Refrig 2008 11;31(7):1123-1133. 

(13) Campana F, Bianchi M, Branchini L, De Pascale A, Peretto A, Baresi M, et al. 

ORC waste heat recovery in European energy intensive industries: Energy and GHG 

savings. Energy Conversion and Management 2013 12;76:244-252. 

http://www.amazon.com/Auto-R134A-Refrigerant-Tank-R-134a/dp/B00KM9UWFC
http://www.amazon.com/Auto-R134A-Refrigerant-Tank-R-134a/dp/B00KM9UWFC


 
44 

 

(14) Cataldo F, Mastrullo R, Mauro AW, Vanoli GP. Fluid selection of Organic 

Rankine Cycle for low-temperature waste heat recovery based on thermal optimization. 

Energy 2014 8/1;72:159-167. 

(15) Cengel AY, Boles AM. Vapor and combined power cycles. Thermodynamics - An 

engineering approach. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2011. p. 551. 

(16) Cengel AY, Ghajar JA. Heat and mass transfer - Fundamentals and applications. 

4th ed.: McGraw-Hill; 2011. 

(17) Chae SH, Kim SH, Yoon S, Park S. Optimization of a waste heat utilization 

network in an eco-industrial park. Appl Energy 2010 6;87(6):1978-1988. 

(18) Chan CW, Ling-Chin J, Roskilly AP. Reprint of “A review of chemical heat 

pumps, thermodynamic cycles and thermal energy storage technologies for low grade 

heat utilisation”. Appl Therm Eng 2013 5/2;53(2):160-176. 

(19) Cunningham P. Waste heat/cogen opportunitues in the cement industry. 2009. 

(20) Energimyndigheten E. Energins miljöpåverkan. Tillgänglig 

på: http://www.energiradgivningen.se/miljo-klimat/energi-miljo. Accessed 04/15, 2016. 

(21) Evans A, Strezov V, Evans TJ. Assessment of sustainability indicators for 

renewable energy technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2009 

6;13(5):1082-1088. 

(22) Fang H, Xia J, Jiang Y. Key issues and solutions in a district heating system using 

low-grade industrial waste heat. Energy 2015 6/15;86:589-602. 

(23) Fang H, Xia J, Zhu K, Su Y, Jiang Y. Industrial waste heat utilization for low 

temperature district heating. Energy Policy 2013 11;62:236-246. 

(24) Gu Z, Sato H. Optimization of cyclic parameters of a supercritical cycle for 

geothermal power generation. Energy Conversion and Management 2001 

8;42(12):1409-1416. 

(25) Guo T, Wang HX, Zhang SJ. Fluids and parameters optimization for a novel 

cogeneration system driven by low-temperature geothermal sources. Energy 2011 

5;36(5):2639-2649. 

(26) He C, Liu C, Gao H, Xie H, Li Y, Wu S, et al. The optimal evaporation 

temperature and working fluids for subcritical organic Rankine cycle. Energy 2012 

2;38(1):136-143. 

(27) Hedenström T. Elpriser och avtal. 2016; Tillgänglig 

på: http://www.karlstadsenergi.se/el/privat/elpriser-och-avtal/. Hämtad: 05/13, 2016. 

http://www.energiradgivningen.se/miljo-klimat/energi-miljo
http://www.karlstadsenergi.se/el/privat/elpriser-och-avtal/


 
45 

 

(28) Hung TC, Wang SK, Kuo CH, Pei BS, Tsai KF. A study of organic working fluids 

on system efficiency of an ORC using low-grade energy sources. Energy 2010 

3;35(3):1403-1411. 

(29) Hung T. Waste heat recovery of organic Rankine cycle using dry fluids. Energy 

Conversion and Management 2001 3;42(5):539-553. 

(30) Imran M, Park B, Kim H, Lee D, Usman M. Economic assessment of greenhouse 

gas reduction through low-grade waste heat recovery using organic Rankine cycle 

(ORC). 2015:2016-05-09. 

(31) Ivner J, Broberg Viklund S. Effect of the use of industrial excess heat in district 

heating on greenhouse gas emissions: A systems perspective. Resour Conserv 

Recycling 2015 7;100:81-87. 

(32) Karellas S, Leontaritis A-, Panousis G, Bellos E, Kakaras E. Energetic and 

exergetic analysis of waste heat recovery systems in the cement industry. Energy 2013 

9/1;58:147-156. 

(33) Karmellos M, Kopidou D, Diakoulaki D. A decomposition analysis of the driving 

factors of CO2 (Carbon dioxide) emissions from the power sector in the European 

Union countries. Energy 2016 1/1;94:680-692. 

(34) Kemp CI. Key concepts of pinch analysis. Pinch Analysis and Process Integration -

  A user guide on process integration for the efficient use of energy. 2nd ed.: 

Butterworth-Heinemann; 2007. p. 15. 

(35) Kemp IC. Applications of the time-dependent cascade analysis in process 

integration. Heat Recovery Systems and CHP 1990 1990;10(4):423-435. 

(36) Lakew AA, Bolland O. Working fluids for low-temperature heat source. Appl 

Therm Eng 2010 7;30(10):1262-1268. 

(37) Law R, Harvey A, Reay D. A knowledge-based system for low-grade waste heat 

recovery in the process industries. Appl Therm Eng 2016 2/5;94:590-599. 

(38) Leck T, Kontomaris K, Rinne F. Development and Evaluation of High 

Performance, Low GPW Refrigerants for Refrigeration and Air Conditioning. 

2010:http://www.refworks.com/refworks2/?r=references|MainLayout::init#YtQ-

L8DfLbSmXO-sLP44|start. 

(39) Li Y, Du M, Wu C, Wu S, Liu C, Xu J. Economical evaluation and optimization of 

subcritical organic Rankine cycle based on temperature matching analysis. Energy 2014 

4/15;68:238-247. 

(40) Linnhoff B, Hindmarsh E. The pinch design method for heat exchanger networks. 

Chemical Engineering Science 1983 1983;38(5):745-763. 

http://www.refworks.com/refworks2/?r=references|MainLayout::init#YtQ-L8DfLbSmXO-sLP44|start
http://www.refworks.com/refworks2/?r=references|MainLayout::init#YtQ-L8DfLbSmXO-sLP44|start


 
46 

 

(41) Little AB, Garimella S. Comparative assessment of alternative cycles for waste 

heat recovery and upgrade. Energy 2011 7;36(7):4492-4504. 

(42) Lu H, Price L, Zhang Q. Capturing the invisible resource: Analysis of waste heat 

potential in Chinese industry. Appl Energy 2016 1/1;161:497-511. 

(43) Per Lundgren, Håkan Mohlin. Elproduktion med ORC-teknik ombord på 

fartygsserien Mk II.Linnéuniversitetet; 2012. 

(44) Maalouf S, Boulawz Ksayer E, Clodic D. Investigation of direct contact 

condensation for wet flue-gas waste heat recovery using Organic Rankine Cycle. 

Energy Conversion and Management 2016 1/1;107:96-102. 

(45) Madhawa Hettiarachchi HD, Golubovic M, Worek WM, Ikegami Y. Optimum 

design criteria for an Organic Rankine cycle using low-temperature geothermal heat 

sources. Energy 2007 9;32(9):1698-1706. 

(46) Mago PJ, Chamra LM, Srinivasan K, Somayaji C. An examination of regenerative 

organic Rankine cycles using dry fluids. Appl Therm Eng 2008 6;28(8–9):998-1007. 

(47) McKenna CR. Industrial energy efficiency  

Interdisciplinary perspectives on the thermodynamic, technical and economic 

constraints. 2009;1:2016-05-09. 

(48) McKenna RC, Norman JB. Spatial modelling of industrial heat loads and recovery 

potentials in the UK. Energy Policy 2010 10;38(10):5878-5891. 

(49) Mikielewicz D, Wajs J, Ziółkowski P, Mikielewicz J. Utilisation of waste heat 

from the power plant by use of the ORC aided with bleed steam and extra source of heat 

- 90 grader vatten som värme. Energy 2016 2/15;97:11-19. 

(50) Miró L, Brückner S, Cabeza LF. Mapping and discussing Industrial Waste Heat 

(IWH) potentials for different countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 

2015 11;51:847-855. 

(51) National R. SAFETY DATA SHEET REFRIGERANT R134A. 2012; Tillgänglig 

på: http://www.nationalref.com/pdf/4%20SDS134a.pdf. Accessed 05/16, 2016. 

(52) Palm B. Hydrocarbons as refrigerants in small heat pump and refrigeration systems 

– A review. Int J Refrig 2008 6;31(4):552-563. 

(53) Pipeflow C. Flue gases propertier table - density, viscosity  . Tillgänglig 

på: http://www.pipeflowcalculations.com/tables/flue-gas.php. Accessed 04/20, 2016. 

(54) Quoilin S, Declaye S, Tchanche BF, Lemort V. Thermo-economic optimization of 

waste heat recovery Organic Rankine Cycles. Appl Therm Eng 2011 10;31(14–

15):2885-2893. 

http://www.nationalref.com/pdf/4%20SDS134a.pdf
http://www.pipeflowcalculations.com/tables/flue-gas.php


 
47 

 

(55) Ravagnani MASS, Silva AP, Arroyo PA, Constantino AA. Heat exchanger 

network synthesis and optimisation using genetic algorithm. Appl Therm Eng 2005 

5;25(7):1003-1017. 

(56) Rayegan R, Tao YX. A procedure to select working fluids for Solar Organic 

Rankine Cycles (ORCs). Renewable Energy 2011 2;36(2):659-670. 

(57) Roy JP, Mishra MK, Misra A. Parametric optimization and performance analysis 

of a waste heat recovery system using Organic Rankine Cycle. Energy 2010 

12;35(12):5049-5062. 

(58) Saleh B, Koglbauer G, Wendland M, Fischer J. Working fluids for low-

temperature organic Rankine cycles. Energy 2007 7;32(7):1210-1221. 

(59) Schuster A, Karellas S, Aumann R. Efficiency optimization potential in 

supercritical Organic Rankine Cycles. Energy 2010 2;35(2):1033-1039. 

(60) Sethi A, Vera Becerra E, Yana Motta S. Low GWP R134a replacements for small 

refrigeration (plug-in) applications. Int J Refrig 2016 6;66:64-72. 

(61) Shu G, Yu G, Tian H, Wei H, Liang X. A Multi-Approach Evaluation System 

(MA-ES) of Organic Rankine Cycles (ORC) used in waste heat utilization. Appl Energy 

2014 11/1;132:325-338. 

(62) Song J, Li Y, Gu C, Zhang L. Thermodynamic analysis and performance 

optimization of an ORC (Organic Rankine Cycle) system for multi-strand waste heat 

sources in petroleum refining industry 

 

80-140 grader spillvärme. Energy 2014 7/15;71:673-680. 

(63) Statens Energimyndighet. Stydmedel för industriell spillvärme - en förstudie. 2008. 

(64) Sung T, Kim KC. Thermodynamic analysis of a novel dual-loop organic Rankine 

cycle for engine waste heat and LNG cold. Appl Therm Eng 2016 5/5;100:1031-1041. 

(65) Tumen Ozdil NF, Segmen MR. Investigation of the effect of the water phase in the 

evaporator inlet on economic performance for an Organic Rankine Cycle (ORC) based 

on industrial data. Appl Therm Eng 2016 5/5;100:1042-1051. 

(66) Uusitalo A, Honkatukia J, Turunen-Saaresti T, Larjola J. A thermodynamic 

analysis of waste heat recovery from reciprocating engine power plants by means of 

Organic Rankine Cycles. Appl Therm Eng 2014 9/5;70(1):33-41. 

(67) Vattenfall v. Verkningsgrad. 2016; Tillgänglig 

på: http://www2.vattenfall.se/miniapps/om_vattenfall/Energikunskap/energilexikon/mai

nresult.asp?ItemID=1359. Accessed 04/15, 2016. 

http://www2.vattenfall.se/miniapps/om_vattenfall/Energikunskap/energilexikon/mainresult.asp?ItemID=1359
http://www2.vattenfall.se/miniapps/om_vattenfall/Energikunskap/energilexikon/mainresult.asp?ItemID=1359


 
48 

 

(68) Walsh C, Thornley P. Barriers to improving energy efficiency within the process 

industries with a focus on low grade heat utilisation. J Clean Prod 2012 3;23(1):138-

146. 

(69) Wang X, Li X, Li Y, Wu C. Payback period estimation and parameter optimization 

of subcritical organic Rankine cycle system for waste heat recovery. Energy 2015 

8;88:734-745. 

(70) Xu J, Luo X, Chen Y, Mo S. Multi-criteria Design Optimization and Screening of 

Heat Exchangers for a Subcritical ORC. Energy Procedia 2015 8;75:1639-1645. 

(71) Yamamoto T, Furuhata T, Arai N, Mori K. Design and testing of the Organic 

Rankine Cycle. Energy 2001 3;26(3):239-251. 

(72) Zhang X, He M, Zhang Y. A review of research on the Kalina cycle. Renewable 

and Sustainable Energy Reviews 2012 9;16(7):5309-5318. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


